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Inklusionshåndbogen Bjarne Nielsen Hent PDF Hvad er inklusionsopgaven? Inklusionshåndbogen

beskæftiger sig med skolens opgaver med undervisningen af de elever, der ikke socialt og fagligt får et
tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Det drejer sig om 15-20 procent af eleverne. Hvorfor er inklusion så
svært? Der er tale om en så stor gruppe elever, at inklusionsopgaven kun kan løses som en del af en samlet
skoleudvikling. Håndbogen beskriver de krav, der må stilles til skolens praktiske arbejde med inklusion af de
mange elever. Hvad kendetegner eleverne? Hvad kræves der af kompetencer og samarbejdsformer? Hvilke
faglige ressourcepersoner er nødvendige? Hvad kræves der af skoleledelsen? Hvordan inddrages forældrene?
Inklusionshåndbogen gennemgår de mange betingelser, der er for at udvikle en skole, der inkluderer flest

mulige. Den handler i særlig grad om skolens opgaver, men stat, kommuner og forældre skal også løse deres
opgaver. Der er ingen lette eller hurtige løsninger, og det kræver sejt og langsigtet arbejde for alle

implicerede. Målgrupper: Inklusionshåndbogen er en grundbog for alle skolens direkte aktører som lærere,
AKT-, inklusions- og læsevejledere, pædagoger, skoleledere, konsulenter, PPR og den kommunale ledelse.
Skolebestyrelser, forældre, politikere samt samarbejdsparter i dagtilbuds-, familie- og på sundhedsområdet vil
også få nyttig viden om skolens inklusionsopgave. Inklusionshåndbogen inddrager den nyeste pædagogiske
forskning og vil være velegnet til undervisere og studerende på pædagog- og ikke mindst læreruddannelsen.

Forfatteren Bjarne Nielsen er autoriseret psykolog, specialist og supervisor i pædagogisk psykologi.
Mangeårig formand for Pædagogiske Psykologers Forening, PPF, og forfatter til en række artikler og bøger

om folkeskolen, specialundervisning og PPR’s virksomhed.

 

Hvad er inklusionsopgaven? Inklusionshåndbogen beskæftiger sig
med skolens opgaver med undervisningen af de elever, der ikke

socialt og fagligt får et tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Det
drejer sig om 15-20 procent af eleverne. Hvorfor er inklusion så

svært? Der er tale om en så stor gruppe elever, at inklusionsopgaven
kun kan løses som en del af en samlet skoleudvikling. Håndbogen
beskriver de krav, der må stilles til skolens praktiske arbejde med
inklusion af de mange elever. Hvad kendetegner eleverne? Hvad
kræves der af kompetencer og samarbejdsformer? Hvilke faglige

ressourcepersoner er nødvendige? Hvad kræves der af skoleledelsen?



Hvordan inddrages forældrene? Inklusionshåndbogen gennemgår de
mange betingelser, der er for at udvikle en skole, der inkluderer flest
mulige. Den handler i særlig grad om skolens opgaver, men stat,
kommuner og forældre skal også løse deres opgaver. Der er ingen
lette eller hurtige løsninger, og det kræver sejt og langsigtet arbejde

for alle implicerede. Målgrupper: Inklusionshåndbogen er en
grundbog for alle skolens direkte aktører som lærere, AKT-,

inklusions- og læsevejledere, pædagoger, skoleledere, konsulenter,
PPR og den kommunale ledelse. Skolebestyrelser, forældre,
politikere samt samarbejdsparter i dagtilbuds-, familie- og på

sundhedsområdet vil også få nyttig viden om skolens
inklusionsopgave. Inklusionshåndbogen inddrager den nyeste
pædagogiske forskning og vil være velegnet til undervisere og
studerende på pædagog- og ikke mindst læreruddannelsen.

Forfatteren Bjarne Nielsen er autoriseret psykolog, specialist og
supervisor i pædagogisk psykologi. Mangeårig formand for

Pædagogiske Psykologers Forening, PPF, og forfatter til en række
artikler og bøger om folkeskolen, specialundervisning og PPR’s

virksomhed.
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